Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach
zgodnie z Ustawą z dnia 22.10.2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 721)
Cennik zawiera ceny brutto.
Cennik obowiązuje od dnia 22.03.2021 r.

Nazwa usługi

Lp.

1
2
I Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego
1 Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne
1 Opracowywanie biznesplanu na potrzeby uzyskania kredytu
1 dla kredytu do 50 000 zł
2 dla kredytu od 50 001 do 100 000 zł
3 dla kredytu od 100 001 do 500 000 zł
4 dla kredytu od 500 001 do 1 000 000 zł
5 dla kredytu powyżej 1 000 000 zł
Poprawki biznesplanów opracowanych przez ŁODR, na wniosek inwestora, za wyjątkiem korekt
2
technicznych
1 dla kredytu do 1 000 000 zł
2 dla kredytu powyżej 1 000 000 zł
3 Ekspertyzy ekonomiczne
1 do 10 godz. pracy specjalisty
2 za każdą następną godzinę pracy powyżej 10 godzin
4 Prowadzenie ksiąg rachunkowych

1 Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych - Polski FADN

Cena brutto [zł]

3

4

biznesplan

500,00
800,00
1 200,00
2 000,00
2 800,00

biznesplan
biznesplan
biznesplan
biznesplan

biznesplan
biznesplan
ekspertyza
ekspertyza

książka rachunkowa

150,00
250,00
369,00
36,90
dla rolników bezpłatnie - opłatę wnosi
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy wg.
odrębnej umowy

książka rachunkowa/miesiąc

98,40

3 Rozliczanie podatku VAT

książka rachunkowa/kwartał

246,00

4 Rozliczanie podatku dochodowego

książka rachunkowa/miesiąc

123,00

5 Rozliczenie podatku VAT i podatku dochodowego

książka rachunkowa/miesiąc

147,60

6 Rachunkowość uproszczona (ewidencja przychodów i rozchodów)

książka rachunkowa/miesiąc

60,00

biznesplan

60,00

2 Rozliczanie podatku VAT

5

Jednostka

Pozostałe opracowania
1

Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji finansowanych z kredytów klęskowych, dla gospodarstw
posiadających pozytywną opinię komisji powołanej przez Wojewodę

1

2

2 Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych
Wniosek o płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie, uzupełniające,
1
cukrowe, do pomidorów, wsparcia specjalnego) i ONW
1 do 3,0 ha UR
2 od 3,01 do 7,0 ha UR
3 od 7,01 do 10,0 ha UR
4 od 10,01 do 15,0 ha UR
5 od 15,01 do 20,0 ha UR
6 od 20,01 do 30,0 ha UR
7 od 30,01 do 40,0 ha UR
8 od 40,01 do 50,0 ha UR
9 od 50,01 do 70,0 ha UR
10 od 70,01 do 100,0 ha UR
11 powyżej 100,0 ha UR
dla gospodarstw uczestniczących w PL FADN oraz gospodarstw,które zawarły umowę z ŁODR na realizację
12 programu doradczego w ramach poddziałania "Wsparcie z korzystania z usług doradczych" w ramach
PROW 2014-2020
13 Dopłata za utworzenie (poprzez podział lub scalanie działki) co najmniej 4 nowych działek ewidencyjnych
2

Wniosek o płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie, uzupełniające,
cukrowe, do pomidorów, wsparcia specjalnego), ONW i płatność rolnośrodowiskową, rolnośrodowiskowo klimatyczną, ekologiczną.
1 do 3,0 ha UR
2 od 3,01 do 7,0 ha UR
3 od 7,01 do 10,0 ha UR
4 od 10,01 do 15,0 ha UR
5 od 15,01 do 20,0 ha UR
6 od 20,01 do 30,0 ha UR
7 od 30,01 do 40,0 ha UR
8 od 40,01 do 50,0 ha UR
9 od 50,01 do 70,0 ha UR
10 od 70,01 do 100,0 ha UR
11 powyżej 100,0 ha UR
dla gospodarstw uczestniczących w PL FADN oraz gospodarstw,które zawarły umowę z ŁODR na realizację
12 programu doradczego w ramach poddziałania "Wsparcie z korzystania z usług doradczych" w ramach
PROW 2014-2020
13 Dopłata za utworzenie (poprzez podział lub scalanie działkek) co najmniej 4 nowych działek ewidencyjnych

3

3

4

wniosek

wniosek

30,00
40,00
50,00
60,00
80,00
100,00
120,00
150,00
200,00
300,00
500,00

wniosek

1,00

wniosek

20,00

wniosek

wniosek

40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
200,00
250,00
350,00
550,00

wniosek

1,00

wniosek

20,00

wniosek + biznesplan

1 500,00

wniosek

50,00

sprawozdanie

600,00

wniosek + biznesplan

1 500,00
100,00
600,00

wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek

wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek

Opracowywanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność oraz innych dokumentów w ramach
programów PROW 2014-2020
1 Premia dla młodych rolników
1 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan
2 Wniosek o płatność I raty
3 Wniosek o płatność II raty ze sprawozdaniem z realizacji biznesplanu
2 Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
1 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan
2 Wniosek o płatność
3 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

wniosek
sprawozdanie

1

2

3

4

wniosek

100,00

wniosek + biznesplan

600,00

3 Płatności dla rolników przekazujacych małe gospodarstwa
1 Wniosek o przyznanie pomocy
4 Restrukturyzacja małych gospodarstw
1 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan
2 Wniosek o płatność I raty
3 Wniosek o płatność II raty ze sprawozdaniem z realizacji biznesplanu
5 Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
1 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan dla inwestycji do 100 000 zł netto
2 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan dla inwestycji powyżej 100 000 zł netto

wniosek

50,00

sprawozdanie

600,00

wniosek + biznesplan
wniosek + biznesplan

3 Wniosek o płatność, refundacja do 100 000 zł netto

wniosek

4 Wniosek o płatność, refundacja powyżej 100 000 zł netto

wniosek

6 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
1 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan dla inwestycji do 100 000 zł netto

wniosek + biznesplan

2 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan dla inwestycji powyżej 100 000 zł netto

wniosek + biznesplan

3 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan - dopłata do inwestycji budowlanej

wniosek + biznesplan

4 Wniosek o płatność, refundacja do 100 000 zł netto

wniosek

5 Wniosek o płatność, refundacja powyżej 100 000 zł netto

wniosek

6 Wniosek o płatność - dopłata do inwestycji budowlanej
Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych
1 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan
2 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan - dopłata do inwestycji budowlanej
3 Wniosek o płatność,
8 Modernizacja gospodarstw rolnych
1 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan dla inwestycji do 100 000 zł netto

wniosek

1 500,00
1500,00 + 0,25% nadwyżki kwoty
inwestycji ponad 100 000 zł
600,00
600,00 + 0,25% nadwyżki kwoty
refundacji ponad 100 000 zł
1 200,00
1200,00 + 0,25% nadwyżki kwoty
inwestycji ponad 100 000 zł
cena podstawowa + 615,00 zł
600,00
600,00 + 0,25% nadwyżki kwoty
refundacji ponad 100 000 zł
cena podstawowa +370,00 zł

7

wniosek + biznesplan
wniosek + biznesplan
wniosek

wniosek + biznesplan

2 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan dla inwestycji powyżej 100 000 zł netto

wniosek + biznesplan

3 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan - dopłata do inwestycji budowlanej
4 Wniosek o płatność, refundacja do 100 000 zł netto

wniosek + biznesplan

5 Wniosek o płatność, refundacja powyżej 100 000 zł netto
6 Wniosek o płatność - dopłata do inwestycji budowlanej
9 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
1 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan dla inwestycji do 100 000 zł netto

wniosek
wniosek
wniosek

wniosek + biznesplan

2 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan dla inwestycji powyżej 100 000 zł netto

wniosek + biznesplan

3 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan - dopłata do inwestycji budowlanej
4 Wniosek o płatność, refundacja do 100 000 zł netto

wniosek + biznesplan
wniosek

5 Wniosek o płatność, refundacja powyżej 100 000 zł netto

wniosek

6 Wniosek o płatność - dopłata do inwestycji budowlanej

wniosek

600,00
cena podstawowa +370,00 zł
600,00
1 500,00
1500,00 + 0,25% nadwyżki kwoty
inwestycji ponad 100 000 zł
cena podstawowa + 370,00 zł
600,00
600,00 + 0,25% nadwyżki kwoty
refundacji ponad 100 000 zł
cena podstawowa + 370,00 zł
1 200,00
1200,00 + 0,25% nadwyżki kwoty
inwestycji ponad 100 000 zł
cena podstawowa + 370,00 zł
600,00
600,00 + 0,25% nadwyżki kwoty
refundacji ponad 100 000 zł
cena podstawowa +370,00 zł

1

2

3

4

1 Wniosek o przyznanie pomocy

wniosek

300,00

2 Wniosek o płatność, refundacja do 100 000 zł netto

wniosek

3 Wniosek o płatność, refundacja powyżej 100 000 zł netto

wniosek

4 Wniosek o płatność - dopłata do inwestycji budowlanej

wniosek

10 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

11 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
1 Wniosek o przyznanie pomocy
12 Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym

cena podstawowa + 370,00 zł

wniosek

150,00

1 Opracowanie wniosku i biznesplanu dla grupy liczącej 5 członków

wniosek + biznesplan

2 Dopłata do opracowania biznesplanu dla grup liczących powyżej 5 członków

wniosek + biznesplan

4 920,00
cena podstawowa+492,00 zł za
każdego członka powyżej 5

3 Zmiana biznes planu na wniosek grupy
4 Wniosek o płatność za każdy etap
13 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
1 5 letni plan działalności rolnośrodowiskowej - część ogólna planu
2 5 letni plan działalności rolnośrodowiskowej dla pakietu "rolnictwo zrównoważone" - część ogólna planu
3

Plan działalności rolnośrodowiskowej - część szczegółowa planu dla wszystkich pakietów (opłata
uzależniona od naliczonych płatności na czas realizacji planu, tj. w okresie 5 lat)

4 5 letni plan działalności rolnośrodowiskowej opracowany dla pracownika ŁODR

biznesplan

1 230,00

wniosek

1 008,60

plan

310,00
410,00

plan
plan

1% od naliczonej 5 letniej płatności

plan

30,00

5 Zmiana lub uaktualnienie planu działalności rolnośrodowiskowej w następnych latach

plan

100,00 zł + 6,00 zł za każdą
zaktualizowaną działkę rolną powyżej 5
działek

6 Plan nawożenia w kolejnych latach realizacji programu w pakiecie rolnictwo zrównoważone

plan

200,00 zł + 10,00 zł za każdą działkę
rolną powyżej 10 działek

7 Prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez okres jednego roku
14

300,00
300,00 zł + 0,25% nadwyżki kwoty
refundacji ponad 100 000 zł

Rolnictwo ekologiczne
1 5 letni plan działalności ekologicznej - część ogólna planu

rejestr / na rok

plan

Plan działalności ekologicznej - część szczegółowa (opłata uzależniona od naliczonych płatności na czas
2
realizacji planu, tj. w okresie 5 lat)

plan

3 5 letni plan działalności ekologicznej opracowany dla pracownika ŁODR

plan

4 Zmiana lub uaktualnienie planu działalności ekologicznej w następnych latach
5 Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym
6 Przygotowanie pozostałej dokumentacji dla jednostki certyfikującej

plan
wniosek
komplet

120,00 zł + 6,00 zł za każdą działkę
rolną powyżej 10 działek
310,00
1% od naliczonej 5 letniej płatności
30,00
100,00 zł + 6,00 zł za każdą
zaktualizowaną działkę rolną powyżej 5
działek
105,00
75,00

1

2
15 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
1 Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy
2 Opracowanie wniosku o płatność
16 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
1 Wniosek o przyznanie pomocy plus biznesplan
2 Wniosek o płatność
17 Dobrostan zwierząt

1 Opracowanie planu poprawy dobrostanu zwierząt

2 Prowadzenie rejestru wypasu dla stada do 30 szt.
3 Prowadzenie rejestru wypasu dla stada 31-50 szt.
4 Prowadzenie rejestru wypasu dla stada powyżej 50 szt.
18 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
1 Wniosek o przyznanie pomocy
2 Wniosek o płatność
3 Wniosek o przyznanie pomocy - dopłata do inwestycji budowlanej
4 Wniosek o płatność - dopłata do inwestycji budowlanej
19 Pozostałe opracowania PROW 2014- 2020
1 Zmiana planu na wniosek rolnika
2 Wniosek o aneks do umowy
Wprowadzenie poprawek do dokumentów (wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, wniosek o płatność)
3
sporządzonych przez osoby nie będące pracownikami ŁODR
4 Ponowne przygotowanie dokumentacji po korekcie na wniosek klienta (przedrukowanie, płyta CD)
5 Przygotowanie postępowania ofertowego zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru
6 Informacja po realizacji operacji
5 Pozostałe usługi doradcze
1

Plan nawożenia NPK

2

Pomiar powierzchni działek rolnych w technologii GPS

3

Opracowywanie planu gospodarki nawozami naturalnymi

5

Wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego
1 od 1,0 do 10,0 ha pow. obsianej/obsadzonej kwalifikowanym materiałem siewnym/sadzeniakowym

2 powyżej 10,0 ha pow. obsianej/obsadzonej kwalifikowanym materiałem siewnym/sadzeniakowym
Informacja o wykorzystaniu materiału ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem jako materiału
6
siewnego
7

Prowadzenie księgi rejestracji zwierząt

8

Prowadzenie ewidencji zabiegów ochrony roślin

9

Opracowanie wniosku o udzielenie pomocy finansowej w ramach wsparcia specjalnego

10

Wydanie opinii w sprawie należytego prowadzenia działalności rolniczej

3

4

wniosek

60,00
60,00

wniosek

wniosek
wniosek

plan

rejestr/sezon
rejestr/sezon
rejestr/sezon
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek

plan
wniosek
wniosek
wniosek/biznesplan/opracowanie

1 230,00
615,00
200,00 zł + 8% dopłaty dobrostanowej
do kwoty 11000 zł
+ 3% dopłaty dobrostanowej od
nadwyżki powyżej 11000 zł.
Maksymalna łączna odpłatność nie
większa niż 3000,00 zł
30,00
40,00
50,00
400,00
400,00
cena podstawowa + 200,00 zł
cena podstawowa + 200,00 zł
185,00
185,00
100% ceny podstawowej za
opracowanie
30,00

postępowanie

50,00

opracowanie

100,00

plan

200,00 zł + 10,00 zł za każdą działkę
rolną powyżej 10 działek

plan

10,00 zł za 1 ha UR, nie mniej, niż
60,00 zł
100,00

wniosek

30,00

wniosek

60,00

formularz

30,00

księga rejestracji / gatunek /na miesiąc

10,00

ewidencja / na miesiąc

10,00

wniosek

30,00

opinia

50,00

1 ha UR

1

2
11

12

6

1

3

1 Wniosek o dofinansowanie

wniosek

2 Wniosek o płatność

wniosek

50,00 zł plus 0,5% kosztów
kwalifikowalnych
100,00

1 do 10 działek ewidencyjnych

wniosek

40,00

2 11-20 działek ewidencyjnych

wniosek

50,00

3 powyżej 20 działek ewidencyjnych

wniosek

70,00
stawki zgodne z Rozp. Ministra
Infrastruktury (Dz.U. nr 27, poz. 271 z
2002 r.) z późn. zmianami

Wniosek o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb

Dojazd do gospodarstwa dla usług wymagających lustracji na miejscu

1 km

Specjalistyczne usługi z zakresu doradztwa rolniczego związane z upowszechnianiem wiedzy rolniczej,
nowych odmian lub ras czy technologii produkcji, systemów organizacii produkcji i sprzedaży oraz
promujące produkty przetwórstwa rolno-spożywczego zlecane przez inne podmioty
8 Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu
1
Plan nawożenia azotem
7

3
4
9

wg kalkulacji lub indywidualnie
zawieranych umów

1

2

4

Program priorytetowy "Czyste Powietrze"

1 dla gospodarstw tylko z produkcją roślinną

opracowanie

120,00 zł plus 6,00 zł za każdą działkę
rolną powyżej 10 działek

2 dla gospodarstw z produkcją roślinną i zwierzęcą

opracowanie

160,00 zł plus 6,00 zł za każdą działkę
rolną powyżej 10 działek

1 dla gospodarstw tylko z produkcją roślinną

opracowanie

120,00 zł plus 6,00 zł za każdą działkę
rolną powyżej 10 działek

2 dla gospodarstw z produkcją roślinną i zwierzęcą

opracowanie

Wyliczanie maksymalnych dawek azotu

Prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem
Dla gospodarstw,które zawarły umowę z ŁODR na realizację programu doradczego w ramach poddziałania
"Wsparcie z korzystania z usług doradczych" w ramach PROW 2014-2020

Usługi z zakresu doradztwa rolniczego objęte I częścią cennika (opracowanie ekspertyz, opracowań
ekonomicznych, planów, wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, rejestrów) dla gospodarstw
uczestniczących w PL FADN

ewidencja / na rok

160,00 zł plus 6,00 zł za każdą działkę
rolną powyżej 10 działek
8,00 zł za każdą działkę rolną

opracowanie/ ewidencja

50% ceny podstawowej

biznesplan/ ekspertyza/wniosek/ plan za
wyjątkiem wniosku o płatność w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego

50% ceny podstawowej

1
II Usługi szkoleniowe, za wyjątkiem statutowych
1

3

4

1 osoba

150,00
75,00
20% ceny podstawowej
1,00

Szkolenia podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem
sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie (14 godz.)
1
2
3
4

2

2

Opłata za egzamin jednej osoby
Opłata za egzamin uczniów szkół rolniczych w wieku powyżej 18 lat
Opłata za egzamin pracowników ŁODR
Opłata za egzamin uczestnika, który udostępnił opryskiwacz

1 osoba
1 osoba
1 osoba

Szkolenia uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem
sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie (7 godz.)

1
Opłata za egzamin jednej osoby
2
Opłata za egzamin pracowników ŁODR
3
Opłata za egzamin uczestnika, który udostępnił opryskiwacz
3 Szkolenia podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin dla roślin sadowniczych lub roślin
warzywnych lub roślin rolniczych (16 godz.)

1 osoba

100,00
20% ceny podstawowej
1,00

1 osoba
1 osoba

1

Opłata za egzamin jednej osoby

1 osoba

200,00

2

Opłata za egzamin pracowników ŁODR

1 osoba

20% ceny podstawowej

3

Opłata za egzamin uczestnika, który udostępnił opryskiwacz

1 osoba

1,00

4 Szkolenia uzupełniające w zakresie integrowanej produkcji roślin dla roślin sadowniczych lub roślin
warzywnych lub roślin rolniczych (7 godz.)
1

Opłata za egzamin jednej osoby

1 osoba

120,00

2

Opłata za egzamin pracowników ŁODR

1 osoba

20% ceny podstawowej

3

Opłata za egzamin uczestnika, który udostępnił opryskiwacz

1 osoba

1,00

5 Szkolenia podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (24 godz.)
1

Opłata za egzamin jednej osoby

1 osoba

300,00

2

Opłata za egzamin pracowników ŁODR

1 osoba

bezpłatnie

1 osoba

1,00

3
Opłata za egzamin uczestnika, który udostępnił opryskiwacz
6 Szkolenia uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (7 godz.)
1

Opłata za egzamin jednej osoby

1 osoba

150,00

2

Opłata za egzamin pracowników ŁODR

1 osoba

bezpłatnie

3

Opłata za egzamin uczestnika, który udostępnił opryskiwacz

1 osoba

1,00

1 osoba

350-500 1)

1 osoba

50-150 1)

szt.

25,00

7 Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych i sieczkarni samojezdnych
1
Opłata za egzamin jednej osoby
8 Szkolenie z zakresu eksploatacji pras zbierających
1
Opłata za egzamin jednej osoby
9 Wydawanie duplikatów świadectw
1

Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkolenia

1

2

3

4

1 dzień

od 700,00
od 400,00
wg kalkulacji

III Usługi w ośrodkach szkoleniowych
1 Wynajem sali wykładowej i serwis kawowy:
1
Wynajem dużej sali wykładowej
2
Wynajem małej sali wykładowej
3
Serwis kawowy
2 Noclegi w ośrodku szkoleniowym w Bratoszewicach i Kościerzynie
1
Wynajem pokoju 2-osobowego
2
Wynajem pokoju 3-osobowego
3
Wynajem pokoju 5-osobowego
4
Wynajem pokoju VIP
5
Pobyt 1 osoby w pokoju 2-osobowym
6
Usługi noclegowe dla pracowników CDR i ODR oraz emerytów i rencistów ŁODR

1 dzień
osoba

doba hotelowa

120,00
150,00
200,00
150,00
80,00
50% ceny podstawowej

doba hotelowa
doba hotelowa
doba hotelowa
doba hotelowa
doba hotelowa

3 Wynajem zaplecza kuchennego ośrodka szkolenia w Bratoszewicach
1

Wynajem zaplecza kuchennego

impreza

900,00

2

Wynajem zaplecza kuchennego z obsługą

impreza

wg indywidualnie zawieranych umów

3

Wynajem zaplecza kuchennego dla pracowników, emerytów i rencistów ŁODR

impreza

50% ceny podstawowej

4 Organizacja konferencji szkoleniowych, sympozjów, zjazdów, seminariów

ceny negocjowane

IV Usługi poligraficzne i wydawnicze
1 Ogłoszenia i reklamy zamieszczane w miesięczniku RADA
1

za jedno słowo w ogłoszeniach drobnych

1 słowo

2

za jedną stronę czarno-białą formatu A4

1 strona

500,00

5

za jedną stronę kolorową formatu A4

1 strona

1 360,00

3

za artykuł sponsorowany formatu A4

1 strona

500,00

4

za artykuł sponsorowany formatu A5

1 strona

250,00

1 wkładka

600,00
120,00
250,00
50,00
3,00

5
wkładkowanie do całego nakładu -wkładka max 2 kartki formatu A4
6
wkładkowanie do całego nakładu - dopłata za wkładkę powyżej 2 kartek
7
wkładkowanie do nakładu dla jednego oddziału ŁODR-wkładka max 2 kartki formatu A4
8
wkładkowanie do nakładu dla jednego oddziału ŁODR- dopłata za wkładkę powyżej 2 kartek
9
sprzedaż miesięcznika RADA
Rabaty w przypadku ogłoszeń wielokrotnych
1
jednokrone powtórzenie ogłoszenia
2
wielokrotne powtórzenia w cyklu ciągłym, minimum 8 miesięcznym
2 Ogłoszenia i reklamy w Gazecie Targowej, Katalogu Wystawców i w ulotkach
1
za słowo w ogłoszeniach drobnych
2
za czarno-białą stronę formatu A4
3
za czarno-białą stronę formatu A5
4
za kolorową stronę formatu A4
5
za kolorową stronę formatu A5
3 Usługi poligraficzne - przygotowanie druków
1
Skład komputerowy formatu A4
2
Folia formatu A4
3
Opracowanie graficzne

1 kartka
1 wkładka
1 kartka
1 szt.
1 ogłoszenie
1 ogłoszenie

1 słowo
1 strona
1 strona
1 strona
1 strona

1 strona
1 strona
dzieło

3,00

-20% ceny podstawowej
-50% ceny podstawowej
4,30
400,00
200,00
800,00
400,00
20,00
3,00
70,00

1

2

4 Druk OFFSET, minimum 300 odbitek
1
Płyta offsetowa formatu A3 plus montaż
2
Odbitki czarne formatu A4
3
Odbitki kolorowe (triada) formatu A4
5 Prace wykończeniowe
1
Składanie, 400 egzemplarzy na 1 godzinę
2
Szycie, obcinanie, 150 egzemplarzy na 1 godzinę
3
Dodatkowy koszt papieru - format A4
4
Dodatkowy koszt papieru - format A3

3

4

1 strona

14,00
0,02
0,04

1 strona
1 strona

1 kartka

12,00
19,00
0,04
0,09

m2/ na czas imprezy

62,00

hostessa/ na czas imprezy

123,00

szt./każdy miesiąc

370,00

szt./każdy miesiąc

280,00

prezentacja

m2/ miesiąc

od 300,00
od 200,00
od 100,00
200,00
80,00

1 godzina
1 godzina
1 kartka

V Usługi reklamowe
1 Usługi reklamowe dla wystawców uczestniczących w targach i wystawach
Banery, plakaty, plansze, transparenty i inne, zamontowane na terenie ŁODR w trakcie impez
1
wystawienniczo-targowych, poza stoiskami firm
Roznoszenie materiałów reklamowych przez wystawców w trakcie imprez wystawienniczo- targowych, poza
2
stoiskiem firmy (hostessing)
2 Usługi reklamowe na głównej stronie internetowej ŁODR
1
Opłata za utrzymanie baneru 1140x295 pikseli w okresie do 3 miesięcy
2
Opłata za utrzymanie baneru 1140x295 pikseli w okresie powyżej 3 miesięcy
3 Pozostałe usługi reklamowe
1 Prezentacja firm i instytucji na szkoleniach
1 na szkoleniu wojewódzkim / oddziałowym
2 na szkoleniu powiatowym
3 na szkoleniu gminnym
2 Pozostałe formy usług reklamowych (standy, plansze i inne reklamy powierzchniowe)
3 Bannery reklamowe poza czasem trwania imprez wystawienniczo-targowych

prezentacja
prezentacja
m2/ miesiąc

VI Pomiary meteorologiczne
1 Dane z pomiarów meteorologicznych
1

Dobowa suma opadów

dane/miesiąc

123,00

2

Średnia dobowa temperatura

dane/miesiąc

184,50

3

Suma opadów i średnia temperatura w miesiącu

dane/miesiąc

307,50

1 moduł/na czas imprezy

720,00

m2/na czas imprezy

55,00

VII Wynajem powierzchni wystawowych
1 Stoiska dla firm z otoczenia rolnictwa (firmy produkcyjno-handlowo-usługowe)
1
Stoisko w pawilonie oszklonym lub w domku wystawowym
2
3

Stoisko w pozostałych pawilonach wystawowych

2

Stoisko zadaszone, pod wiatami (powierzchnia podstawowa min. 12 m. kw.)

4

Stoisko na terenie otwartym - powierzchnia do100 m. kw. - Oddział Piotrków Tryb. i Oddział Kościerzyn

5

Stoisko na terenie otwartym - powierzchnia powyżej 100 m. kw. - Oddział Piotrków Tryb. i Oddział
Kościerzyn3)

6

Stoisko na terenie otwartym - powierzchnia do 100 m. kw. - Oddział Bratoszewice

m /na czas imprezy

35,00

m2/na czas imprezy

40,00

m zamawianej powierzchni powyżej100 m2/ na
czas imprezy

25,00

m2/na czas imprezy

35,00

m zamawianej powierzchni powyżej100 m2/ na
czas imprezy

20,00

3)
2

2

7

Stoisko na terenie otwartym - powierzchnia powyżej 100 m. kw.- Oddział Bratoszewice

8

Stoisko na terenie otwartym - impreza 1- dniowa Oddział Kościerzyn

9

Stoisko na terenie otwartym podczas Piotrkowskich Targów Ogrodniczych "Pamiętajmy o ogrodach"

m /na dzień

16,00

10

Udostępnienie wydzielonego pola o powierzchni całkowitej do 1,5 ha na pokaz polowy pracy maszyn
rolniczych2)

wydzielone pole/na czas imprezy

wg indywidualnie zawieranych umów

2

m /na czas imprezy
2

25,00

1

2

3

4

2 Stoiska dla firm z branży kwiaciarsko-szkółkarskiej
1

Stoisko na terenie otwartym w Oddziale Bratoszewice i Kościerzyn

1 moduł/impreza 2-dniowa

300,00

2
3

Stoisko na terenie otwartym w Oddziale Bratoszewice i Kościerzyn

1 moduł/impreza 1- dniowa
m /dzień

200,00
16,00

m2/czas imprezy

40,00

m2/dzień

31,00

m2/dzień

62,00

stoisko/dzień

1 230,00

Stoisko na terenie otwartym (powierzchnia podstawowa min. 5 m.kw) w Oddziale Piotrków Tryb. 4)
Stoisko na terenie otwartym (powierzchnia podstawowa min. 5 m.kw) w Oddziale Piotrków Tryb. podczas
4
Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej ROL-SZANSA
Stoiska dla firm handlowych nierolniczych i gastronomicznych (sprzedaż piwa tylko po uzgodnieniu z
3
organizatorem i na podstawie zezwolenia właściwego organu gminy).
1

Gastronomia bez sprzedaży piwa (powierzchnia podstawowa min. 10 m.kw.)
2

4

Gastronomia łącznie ze sprzedażą piwa (powierzchnia podstawowa min. 10 m.kw. - opłata za 1 m )
Gastronomia łącznie ze sprzedażą piwa (powierzchnia podstawowa min. 10 m.kw. - opłata ryczałtowa za
stoisko)
Sprzedaż piwa (powierzchnia podstawowa min. 10 m.kw.)

5

Wyłączność na świadczenie usług gastronomicznych

6

Pozostała drobna sprzedaż (zabawki, gadżety, tekstylia, wiklina, itp.)

2
3

2

2

1 moduł/dzień

43,00
według indywidualnie zawieranych
umów
100,00

plac + scena/dzień

430,00

m /dzień

4 Pozostałe powierzchnie wystawowe
1

Udostępnienie sceny wraz z widownią i otoczeniem

5 Opłaty pozostałe
1

Opłata za przyłączenie prądu (230V)

na czas trwania imprezy

100,00

2

Opłata za przyłączenie prądu 3-fazowego

na czas trwania imprezy

300,00

3

Opłata za udział w spotkaniu wystawców

udział w spotkaniu

wg kalkulacji

usługa

według indywidualnie zawieranych
umów

W przypadku niekomercyjnego uczestnictwa w targach i wystawach instytucji, których obecność podnosi prestiż imprezy
lub jest w niej pożądana z innych ważnych względów (np. ARiMR, KRUS, PIP, szkół, klubów 4H, twórców i zespołów
ludowych), organizator może zastosować indywidualnie ustalone rabaty i zwolnienia w pkt. VII
6 Powierzchnie wystawowe zwierząt hodowlanych
1

Wynajem terenu do ekspozycji zwierząt

7 Pozostałe powierzchnie na terenach wystawowych zwierząt hodowlanych
1

Pomieszczenia garażowe

m2 / na czas imprezy

50,00

2

Wiaty

m2 / na czas imprezy

50,00

3

Wolna przestrzeń

m2 / na czas imprezy

40,00

1
VIII Usługi techniczne

2

3

4

130,00

1 Atestacja opryskiwaczy
1

Atestacja opryskiwacza polowego o szerokości belki polowej do 15 m

atest

2

Atestacja opryskiwacza polowego o szerokości belki polowej powyżej 15 m

atest

160,00

3

Atestacja opryskiwacza polowego dla pracowników ŁODR

atest

20% ceny podstawowej

IX Udostępnianie składników majątkowych
1 Wynajem środków trwałych
Wynajem lub dzierżawa pomieszczeń, nieruchomości lub innych składników majątku ŁODR

obiekt

według indywidualnie zawieranych
umów

1 Odpłatności za pozostałe usługi niezbędne do wykonania, a nie ujęte w "Cenniku usług świadczonych przez ŁODR"

usługa

według indywidualnie zawieranych
umów lub kalkulacji zatwierdzonych
przez dyrektora ŁODR

usługa

zgodnie z decyzją dyrektora

1

X Pozostałe

2

W uzasadnionych przypadkach dyrektor ośrodka może podjąć decyzję o negocjowaniu cen usług zawartych w
cenniku i realizacji usługi na podstawie odrębnej umowy.

1) opłata wynikająca ze szczegółowej kalkulacji kosztów kursu lub szkolenia
2) powierzchnia wydzielonego pola oraz pozostałe warunki przeprowadzenia pokazu polowego określone w odrębnej umowie
3) z wyłączeniem Piotrkowskich Targów Ogrodniczych "Pamiętajmy o ogrodach"
4) z wyłączeniem Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej ROL-SZANSA

